
HØJBOSKOLEN   
Referat skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 13. januar 2020  kl. 17.00 – 19.30 

Mødedeltagere: Lars Nissen  -  Peder Pedersen  -  Sonja Pedersen - Kim Krøyer 

Rundell - Peter Staghøj  -  Mette Lund Jensen  -  Lars Odgaard  -  

Charlotte Thomsen – Rikke Vestergaard - Niclas Renberg Gregersen - 

Ole Boulund Knudsen 

Mødeleder Peter Staghøj 

Referent: Kim Rundell 

Afbud: Sonja og Lars 

Referat 

 

Ansv. Tid. 

Godkendelse af 
referat (G) fra 
seneste møde 

Godkendt 

Modernisering og 
udbygning (O / D) 

Det går efter planen.  
Peder har haft møde med den interne bygrådgiver og det bliver sendt i udbud i 
uge 4.  
Man arbejder på at finde en totalrådgiver inden 1/3.  
 
Der skal nedsættes et byggeudvalg og en styregruppe. Peder undersøger 
mødeaktiviteten til disse møder. Vi tager det på som et punkt til næste møde.  
 

Børnesyn  Kim præsentere, og der er fuld opbakning fra bestyrelsen.  
Overvej at brede det mere ud.  
6 marts er trivsels dag 
Red barnet har materialer omkring trivsels dag.  
Sidste fredag i november FN har noget materiale 

Kontrakt 2020 Kontrakten er godkendt og Peder gennemgår den. 
Den er ligeledes sendt ud via indkaldelsen til mødet i dag.   
Ledelsen har et opstartsmøde hvorefter der er møder kvartalsvis hvor der drøftes 
hvor langt man er i kontrakten.  
God ide at elevrådet har eget budget, og at de bliver inddraget til f.eks. 
bestyrelsesmøderne.   

Økonomi – Status 
(O) 

Det ser ud til at vi kommer lidt bedre ud af 2019 end forventet, det endelig 
resultat ved vi omkring februar.  
Der er blevet lavet et budget 2020 og præsenteres på næste bestyrelsesmøde.  
Der opfordres til lidt mere tid til at gennemgå budget 2020 ved næste 
bestyrelsesmøde.  

Ny S F O leder  Det var et enigt ansættelsesudvalg der pegede på Lars.  
Det har udelukkende været positivt (forældre, personale og børn) at Lars er blevet 
ansat.  
Lars kommer til næste bestyrelsesmøde 

Orientering fra 
ledelsen og 
bestyrelsesformand 
(O) 

Der er blevet flyttet lidt rundt i kantinen.  
Der er 6 der sendes afsted på Co-teaching her til foråret. Vi håber at der starter 
endnu et forløb op efter sommerferien.  
Det er positivt med den store opbakning til Nytårskuren.  

 


